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Ciljati
u središte
N

edavno sam gledao skupinu ljudi dok su vježbali umjetnost streličarstva. Samo gledanjem postalo mi je jasno da je potrebno vrijeme i vježba,
ako stvarno želite ovladati lukom i strijelom.
Mislim da ne možeš stvoriti ugled uspješnog strijelca
gađanjem u prazni zid i naknadnim crtanjem meta oko
strijela. Trebaš razviti vještinu pronalaska mete i pogađanja u središte.

katalogizirajući, rangirajući i raspravljajući o tome koja je
od stotina zapovijedi najvažnija.
Jednog je dana skupina vjerskih znanstvenika pokušala
Spasitelja uvući u ovu polemiku. Zamolili su ga da se izjasni o pitanju o kojem se malo njih moglo složiti.
»Učitelju«, pitali su, »koja je najveća zapovijed u Zakonu?«
Svi znamo kako je Isus odgovorio: »ʻLjubi Gospodina
Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i
svom pameti svojom!ʼ
To je najveća i prva zapovijed.
Druga je toj jednaka: ʻLjubi bližnjega svoga kao
samoga sebe!ʼ
O tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci.« 1
Molim vas primijetite posljednju rečenicu: »O tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci.«
Spasitelj nam nije samo pokazao metu već je pronašao
i središte.

Crtanje meta

Prvo gađati, a zatim nacrtati metu može se činiti pomalo apsurdnim, no ponekad mi sami pokazujemo upravo
takvo ponašanje u drugim životnim okolnostima.
Kao članovi Crkve, imamo tendenciju navući se na
evanđeoske programe, pitanja, čak i nauke koji nam
se čine zanimljivi, važni ili ugodni. U iskušenju smo
nacrtati mete oko njih, vjerujući da ciljamo u središte
evanđelja.
To je lako.
Tijekom godina primili smo odličan savjet i nadahnuće
od Božjih proroka. Također smo dobili usmjerenje i pojašnjenje iz različitih crkvenih publikacija, priručnika i uputa.
Lako bismo mogli odabrati svoju najdražu evanđeosku
temu, nacrtati središte oko nje i navesti da smo pronašli
središte evanđelja.

Pogoditi metu

Kao članovi Crkve obvezujemo se na sebe preuzeti ime
Isusa Krista. U tom se savezu podrazumijeva shvaćanje da
ćemo nastojati učiti o Bogu, voljeti ga, povećati svoju vjeru
u njega, poštovati ga, slijediti njegov put i postojano stajati
kao njegovi svjedoci.
Što više učimo o Bogu i osjećamo njegovu ljubav za
nas, više shvaćamo da je beskonačna žrtva Isusa Krista
božanski dar Božji. A Božja nas ljubav nadahnjuje da
idemo putem istinskog pokajanja, koji će voditi do čuda
oprosta. Taj nam postupak omogućava da imamo veću

Spasitelj pojašnjava

To nije problem jedinstven za naše vrijeme. U drevna su vremena vjerski vođe provodili velik dio vremena
1

ljubav i razumijevanje za bližnje. Naučit ćemo gledati i
preko etiketa. Oduprijet ćemo se kušnji optuživati druge ili
suditi im prema njihovim grijesima, nedostacima, greškama, političkim opredjeljenjima, religioznim vjerovanjima,
nacionalnosti ili boji kože.
Svakoga koga sretnemo smatrat ćemo djetetom našeg
Nebeskog Oca – našim bratom ili sestrom.
Doprijet ćemo do drugih s razumijevanjem i ljubavlju –
čak i do onih koje nije lako voljeti. Plakat ćemo s onima koji
plaču i tješiti one kojima je utjeha potrebna.2
I shvatit ćemo kako nema potrebe živcirati se oko
ispravne evanđeoske mete.
Dvije velike zapovijedi su meta. O tim dvjema zapovijedima ovisi sav Zakon i Proroci.3 Kada to prihvatimo, sve će
dobre stvari doći na svoje mjesto.
Ako su naša glavna pozornost, misli i nastojanja usmjereni na povećanje naše ljubavi za Svemogućeg Boga i
usmjeravanje naših srca prema drugima, možemo znati da
smo pronašli pravu metu i da ciljamo u središte – postati
istinski učenici Isusa Krista.

voljeti svoje bližnje. No ponekad nije tako lako voljeti
druge. Tijekom života možda je bilo trenutaka kad
vam je bilo teško družiti se s drugima – možda vas
je netko povrijedio ili vam je bilo teško komunicirati
ili slagati se s nekime. U takvim trenucima pokušajte
se sjetiti ljubavi koju ste osjetili od svojih prijatelja,
obitelji, Nebeskog Oca i Isusa Krista. Sjetite se radosti
koju ste osjetili u tim situacijama i pokušajte zamisliti
što bi bilo da su svi imali prilike osjetiti toliku ljubav.
Sjetite se da su svi kćeri ili sinovi Božji i da zaslužuju i
njegovu i vašu ljubav.
Sjetite se određene osobe u svom životu s kojom
vam je bilo teško slagati se. Uključite ih u svoje molitve
i zamolite Nebeskog Oca da otvori vaše srce za njih.
Ubrzo ćete ih vidjeti onako kako ih on vidi: kao jedno
od njegove djece koje zaslužuje ljubav.
Nakon što se pomolite, učinite nešto lijepo za
njih! Možete ih pozvati na zajedničku aktivnost ili
u izlazak s prijateljima. Ponudite pomoć oko domaće zadaće. Ili samo recite »bok« i nasmiješite im se.
Male stvari mogu uvelike promijeniti… vaše i njihove

NAPOMENE

živote!

1. Matej 22:36–40
2. Vidi Mosija 18:9
3. Vidi Matej 22:40

DJECA
NAUČAVANJE IZ OVE PORUKE

Pun pogodak!

potaknuti one koje posjećujete da promisle o »meta-

P

ma« u svojim životima. Možete raspraviti o tome kako

i voljeti druge. Ako se usredotočimo na te dvije stvari,

Prije iznošenja ove poruke, možete otpjevati »Ljubav

redsjednik Uchtdorf kaže da je evanđelje kao vjež-

Kristova« (Crkvena pjesmarica, br. 60). Zatim razmotrite

banje gađanja mete. Trebamo se usredotočiti na

najvažnije stvari. Najvažnije zapovijedi su voljeti Boga

osigurati da dvije velike zapovijedi – »ljubi[ti] Gospodi-

možemo pogoditi u središte svaki put!

na Boga« i »ljubi[ti] bližnjega svoga« (vidi Matej 22:37,

Na papiru nacrtajte veliku metu. Neka vam jedan od

39) – uvijek vode njihova djela. Također možete navesti

roditelja pročita sljedeći popis. Ako je stavka s popisa

posebne načine na koje ste vi usmjerili svoj život prema

nešto što nam pomaže pokazati ljubav za Boga i druge,

Kristu i iznijeti svjedočanstvo kako vas je to blagoslovilo.

napišite ju ili nacrtajte u središte mete.
Dijeliti svoje igračke

MLADI

Ukrasti bombon
Ići u Crkvu

Osmijeh može biti ono što je
potrebno

P

Nazivati nekoga pogrdnim imenima
Redovito se moliti

redsjednik Uchtdorf prepoznaje dva cilja koja

Zagrliti nekoga

trebamo postaviti za svoja djela: voljeti Boga i

Svađati se s braćom i sestrama
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Svrha Potpornog društva
Vjera, obitelj, potpora

Uz molitvu proučite ovaj materijal i tražite nadahnuće o tome što iznijeti drugima.

S

vrha Potpornog društva je »pripremiti žene za blagoslove vječnog života«, kaže Linda K. Burton,
vrhovna predsjednica Potpornog
društva.1 Kroz vjeru, obitelj i potporu sudjelujemo u našem »ključnom
dijelu u djelu.«
Potporno društvo je »vremenito
i duhovno djelo«, kaže Carole M.
Stephens, prva savjetnica u vrhovnom predsjedništvu Potpornog društva. »To su žene činile u Spasiteljevo
vrijeme i to ćemo mi nastaviti činiti.« 3
Kad pogledamo Samarijanku
kod zdenca, koja je ostavila svoj
vrč i požurila svima reći da je Isus
prorok (vidi Ivan 4:6–42), ili Febu,
koja je radosno služila drugima
tijekom svojeg života (vidi Rimljanima 16:1–2), vidimo primjere žena
u Spasiteljevo doba koje su aktivno
sudjelovale u dolasku Kristu. On
nam otvara put prema vječnom
životu (vidi Ivan 3:16).

Kad razmislimo o našim sestrama u Nauvoou u Illinoisu, koje
su se 1842. okupile u domu Sarah
Kimball kako bi oformile svoju
organizaciju, vidimo Božji naum
uspostavljanja Potpornog društva i
to u skladu sa svećeništvom. Kad
je Eliza R. Snow napisala ustav,
prorok Joseph Smith ga je pregledao. Shvatio je da Crkva nije bila
potpuno organizirana dok se žene
nisu organizirale. Rekao je da je
Gospodin prihvatio njihov prinos,
no da postoji nešto bolje. »Žene ću
organizirati pod svećeništvom prema obrascu svećeništva«, rekao je.4
»Potporno društvo nije bilo još
jedna skupina žena koje pokušavaju činiti dobro u svijetu. Bilo je
drugačije. Bilo je ‘nešto bolje’ jer je
bilo organizirano pod svećeničkom
ovlasti. Njegova organizacija bila je
potreban korak u otkrivanju Božjeg
djela na zemlji.« 5

Dodatna Sveta pisma
i informacije

Nauk i savezi 25:2–3, 10; 88:73;
reliefsociety.lds.org
NAPOMENE

1. Linda K. Burton, u Sarah Jane Weaver,
“Relief Society Celebrates Birthday and
More March 17, Church News, 13. ožujka
2015., news.lds.org
2. Linda K. Burton, u Weaver, »Relief Society
Celebrates Birthday«
3. Carole M. Stephens, u Weaver, »Relief
Society Celebrates Birthday«
4. Joseph Smith u Daughters in My
Kingdom: The History and Work of
Relief Society (2011.), 11–12
5. Daughters in My Kingdom, 16

Razmotrite sljedeće
Kako Potporno društvo ženama
pomaže ispuniti božansku ulogu
Nebeskog Oca za njih i odvesti ih
u vječni život?
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